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БЛАГОУСТРІЙ

Вишгород готується до зими
У Вишгороді триває планомірна робота з підготовки міського господарства до роботи в зимовий
період. Про те, що вже вдалося зробити і які ще роботи тривають, розповів Вишгородський міський голова Олексій МОМОТ (офіційна сторінка у Facebook):
Нині житлово-комунальні підприємства міста активно готуються до зими. Зокрема, проводиться
профілактика систем водопостачання та теплових
мереж, заготовлено піщано-соляну суміш, відремонтовано спецтехніку. Ведуться роботи з «консервування» на зимовий період систем поливу та двох пішохідних фонтанів. Місто придбало ще один авторозсіювач
соляно-піщаної суміші. КП «Благоустрій-Вишгород»
зібрало інформацію щодо аварійних дерев. З наступного тижня розпочнуть обрізати сухостій та чистити
дерева, уражені омелою.
Нинішня осінь суха і тепла. Грибники, звичайно,
не в захваті, а от нашим комунальним службам така
погода — «на руку». Працюють активно і на повну потужність. Зокрема, завершено ремонт з’їзду на вул.
Глібова. На цій ділянці зроблено «корито», де висипано в два шари фракцію щебеню та асфальтну крихту;

Підбито підсумки

ПЕРЕВЕДІТЬ ГОДИННИК

Україна переходить на зимовий час
27 жовтня о 04:00 Україна переходить на зимовий час. Стрілки годинника будуть переведені
на одну годину назад.

22 жовтня у Вишгородській міській раді підбили підсумки голосування за проекти Громадського бюджету. Цьогоріч переможцями стали
два проекти. Заявлено було — 14.
Найактивніше містяни голосували за проекти,
які стосуються активного дозвілля дітей: «Дитячий
амфітеатр «Амфік», який буде облаштований між
ЖК «Ярославичі-1» і «Ярославичі-2», набрав 145
голосів; 108 голосів вишгородці віддали за «Покриття дитячого майданчика «Мрії дитинства» (біля ЖК

відремонтовано підпірну стінку по вул. Кургузова, 4,
вхідну групу та перила по вул. Хмельницького, 7.
Тривають і масштабні роботи з реконструкції прибудинкових територій за адресами: Набережна, 4 та
Набережна, 4-а. Роботи ускладнені тим, що до задньої частини будинків немає під’їзду. Тому демонтаж
і заміна старої відмостки, а також асфальтування тротуарів там проводилися вручну. За сприятливої погоди плануємо завершити ці роботи до кінця місяця.
На черзі — ремонт та розширення проїзду між буд.
Мазепи, 12 та буд. Дніпровська, 2 із заміною бордюрного каменю та облаштуванням додаткових паркомісць.
Найближчим часом розпочинаємо ремонт прибудинкової території по вул. Шолуденка, 6 (з боку
центральної районної аптеки). Заплановано ремонт
тротуарів, облаштування додаткових паркомісць та
озеленення прилеглої території.
Програма «Теплий під’їзд» успішно завершується і
в цьому році буде реалізована на 100 %. Сьогодні потрібно замінити вікна по вул. Кургузова, 11. На черзі
— Київська, 18.
Далі — на стор. 3

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ
«Ольжин град»).
«Вкотре переконався, що це цікава, креативна і
позитивна ініціатива. Мені подобається спостерігати
й за процесом збирання голосів, у тому числі в соцмережах, за здоровою конкуренцією. І навіть ті проекти, які не набирають достатньої кількості голосів, є
для нас орієнтиром. Ми їх обговорюємо і бачимо, що
вони справді корисні для міста. Тож і ці ініціативи намагатимемося підхоплювати і реалізувати у наступному році», — зазначив міський голова Олексій Момот.
Він також звернув увагу, що активність щодо подачі
проектів ще далека від бажаної і закликав усіх брати
участь у проектах та голосуванні за них: «Громадський
бюджет — це унікальний інструмент взаємодії влади з
громадою, спільна мета якої — розвивати місто. Тому,
якщо у вас є ідея, як зробити наш Вишгород комфортнішим, — запрошуємо до співпраці. Впевнений, разом
із громадою зможемо здолати усі перепони на шляху
реалізації проектів Громадського бюджету».
Секретар міської ради Тетяна Бражнікова зауважила: «Цей процес для нас — насамперед, комунікації
з громадою і розуміння того, що потрібно саме громаді. Пропоную всім брати участь своїми проектами у
бюджеті розвитку на наступний рік».
Ініціаторам проектів міський голова вручив грамоти за активну життєву позицію і участь у житті громади.
Влас. інф.
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СЛУЖБА «101»

АКТУАЛЬНО

Вишгород
Субота, 26 жовтня 2019 року

Аби вогонь не розгулявся

На території району загострилася
ситуація з пожежами в природних екосистемах та на відкритих територіях.
Тож, Вишгородський РВ ГУ ДСНС України у Київській області вкотре звертається до населення з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки!
Пожежу в лісі та на відкритих територіях
можуть спричинити блискавка або засуха,
але переважно — це необережність людини.
Здебільшого, загорання у природних
екосистемах виникають внаслідок випалювання сухої рослинності, порушення
громадянами правил пожежної безпеки
під час сільськогосподарських робіт на
присадибних ділянках, перебування в лісі
і на торфовищах. Саме безвідповідальне
ставлення населення призводить до виникнення і торфяних пожеж.
Аби уникнути лиха, дотримуйтесь наступних правил:
— не розводьте багаття у лісі, окрім
призначених для вогнищ місць;
— не засмічуйте місце відпочинку;
— обгороджуйте та розчищайте місце

розпалення багаття;
— не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими
будівлями;
— не розкидайте недопалки та сірники
на суху лісову підстилку;
— стежте, щоб діти не бавилися з вогнем;
— не створюйте смітники в лісі та на
прилеглих землях, тим більше, не підпалюйте їх;
— приберіть місце погашеного вогнища, переконайтесь, що горіння відсутнє.
Шановні громадяни! Дотримуйтесь
правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів та на відкритих територіях.
Пам’ятайте: лише висока культура поводження з вогнем, дотримання правил
пожежної безпеки позбавить вас від біди
і страждань, що приносять пожежі. Будьте пильними та у разі виникнення пожежі
негайно телефонуйте за номером Служби
порятунку «101».
Ігор РИБЕЦЬ,
інспектор Вишгородського РВ ГУ
ДСНС України у Київській області

Вулиця Глібова змінилася на краще
ЛИСТ ВДЯЧНОСТІ
Хочеться щиросердно подякувати
міській владі за вирішення проблем
мешканців околиць.
Наша вулиця Глібова — крайня до
лісу. До недавнього часу її жителям найбільше дошкуляла розбита проїжджа
частина та відсутність вуличного освітлення. Тому і не дивно, що біля темного
лісу себе привільно почували як не наркомани, так інші волоцюги. Ми звернулися до міського голови Олексія Момота
та його заступника Ігоря Свистуна з проханням повирішувати ці проблеми.
Минуло зовсім небагато часу і вулицю було оперативно упорядковано: проїжджу частину вимощено асфальтним
покриттям, відновлено зовнішнє освітлення. Тепер у негоду вже ноги не замочиш і не спіткнешся у темряві. Недарма
кажуть, що благоустрій міста визначається не вилизаним до блиску центром,
а станом справ на околицях. У нашому
випадку — це істинна правда.

Ще хочеться висловити вдячність і
нашому депутату Валерію Костюченку,
який регулярно дбає про своєчасне вивезення сміття, прибирання території та
інші буденні, але такі важливі справи.
З повагою,
мешканці вул. Глібова В. Сидорко,
Г. Дорошенко, Т. Маташ,
І. Кречковський,
О. Корнієнко та інші

ПОВІДОМЛЕННЯ про намір Вишгородського МКП «Водоканал» здійснити в 2020 році
зміну діючих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 № 390 «Про затвердження
Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та
про врахування відповідної позиції територіальних громад» та відповідно до:
• Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. № 869 «Про затвердження порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» (із змінами), якою передбачено, що «ліцензіат подає уповноваженим
органам до 20 серпня у паперовому і електронному вигляді заяву про встановлення
тарифів та розрахунки тарифів за встановленими формами з підтвердними матеріалами і документами, що використовувалися для розрахунків»;
• Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 р. № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, подання для їх встановлення».
Метою зміни тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня.
Вишгородське МКП «Водоканал» інформує про намір здійснити у 2020 році зміну тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення в наступних розмірах (з урахуванням податку на додану вартість):
• централізоване водопостачання — 15.94 грн/м³;
• централізоване водовідведення — 15.84грн/м³.
• Разом: 31.78 грн /м³
Рівень зростання тарифу для населення — на 7.1 % та 12.5 % — для підприємств.
Дані тарифи діятимуть для всіх споживачів.
Структура витрат на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення Вишгородського МКП «Водоканал» на 2020 р.
грн/1м3
Складові тарифу
Водопос- Водовідтачання ведення
1.Виробнича собівартість усього, в тому числі:
11,54
11,46
1.1.Прямі матеріальні витрати, у тому числі:
4,88
5,62
1.1.1. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси
0,48
0,52
1.1.2. Паливо та паливно-мастильні матеріали
0,10
0,17
1.1.3. Електроенергія
0,58
0,98
1.1.4. Київводоканал, очистка стоків
0,00
3,96
1.2. Прямі витрати на оплату праці
2,98
3,09
1.3. Інші прямі витрати, з них
2,81
1,88
1.3.1. єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування працівників
0,62
0,66

1.3.2. амортизаційні відрахування
1.3.3. інші прямі витрати:
в т.ч. податки
1.4. загальновиробничі витрати
2. Адміністративні витрати
3. Витрати на збут
4. Інші витрати операційної діяльності
5. Всього витрати операційної діяльності
6. Рентабельність
10. Тариф без ПДВ
11. ПДВ 20 %
12. Розмір тарифу з ПДВ

0,79
1,41
0,79
0,87
1,67
0,06
0,01
13,28
0,00
13,28
2,66
15,94

1,06
0,16
0,00
0,87
1,67
0,06
0,01
13,20
0,00
13.20
2,64
15,84

Обґрунтування причин зміни тарифу
Діючі тарифи для Вишгородського МКП «Водоканал» були затверджені рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради №2 від 10 січня 2019 року та
введені в дію з 10.01.2019 року.
Вишгородським МКП «Водоканал» проведено розрахунок зміни тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2020 рік, які порівняно з діючими
тарифами зросли:
— на 2.10 грн/м2, або 7.1% — споживачам багатоповерхових будинків;
— на 3.52 грн/м2, або 12.5% — іншим споживачам.
З моменту розрахунку встановлених тарифів на централізоване водопостачання
та водовідведення відбулося зростання складових собівартості тарифів, а саме:
• вартість на електроенергію у зв’язку із зростанням тарифів у середньому на
6,3% (з урахуванням середньозваженого індексу виробників промислової продукції);
• витрати на опалення приміщень — на 6,1 %;
• податку за користування надрами — на 5,6 %;
• податку спецводокористування — на 2,0 %;
• витрати на оплату ПАТ АК «Київводоканал» за очистку стоків — на 3,5 %;
•витрати на оплату праці — на 30,5 % у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з урахуванням положень генеральної та галузевої угод, колективного договору підприємства;
• витрат на єдиний соціальний внесок у зв’язку із підвищенням витрат на оплату праці.
Отже, приведення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення до
економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування підприємства, зокрема, для здійснення розрахунків за електроенергію, ПАТ
АК «Київводоканал» за послуги водовідведення, придбання паливно-мастильних
матеріалів, оплати податків, оплати праці працівників, забезпечення споживачів
якісними послугами та водопостачанням.
Адміністрація Вишгородського МКП «Водоканал»

Структура витрат на послуги з централізованого водопостачання,
централізованого водовідведення Вишгородського МКП «Водоканал» на 2020 р.
грн/ 1м3
Водопостачання
1.Виробнича собівартість усього, в тому числі:
11,54
1.1.Прямі матеріальні витрати, у тому числі :
4,88
1.1.1. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ре- 0,48
сурси
1.1.2. Паливо та паливно-мастильні матеріали
0,10
1.1.3. Електроенергія
4,30
1.1.4. Київводоканал, очистка стоків
0,00
1.2. Прямі витрати на оплату праці
2,98
1.3. Інші прямі витрати, з них
2,81
1.3.1. єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне 0,62
страхування працівників
1.3.2. амортизаційні відрахування
0,79

Складові тарифу

Складові тарифу
Водовідведення
11,46
5,62
0,51
0,17
0,98
3,96
3,09
1,88
0,66
1,06

1.3.3. інші прямі витрати:
в т.ч. податки
1.4. загальновиробничі витрати
2. Адміністративні витрати
3. Витрати на збут
4. Інші витрати операційної діяльності
5. Всього витрати операційної діяльності
6. Рентабельність
10. Тариф без ПДВ
11. ПДВ 20 %
12. Розмір тарифу з ПДВ

грн/ 1м3
Водопостачання
1,41
0,79
0,87
1,67
0,06
0,01
13,28
0,00
13,28
2,66
15,94

Водовідведення
0,16
0,00
0,87
1,67
0,06
0,01
13,20
0,00
13,20
2,64
15,84

Вишгород
Субота, 26 жовтня 2019 року

Про встановлення Вишгородському
МКП «Водоканал» тарифів на послуги
з централізованого водопостачання,
централізованого водовідведення
Рішення № 321
від 17 жовтня 2019 року, м. Вишгород
Розглянувши звернення Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал» з відповідними підтвердними матеріалами і документами,
що використовувалися під час розрахунку тарифів, відповідно до ст. 28 Закону
України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України
«Про питну воду та питне водопостачання», Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних
послуг», Постанови Кабінету Міністрів
України № 869 від 01.06.2011 року «Про
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Правил надання послуг з
централізованого опалення, постачання
холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005
року № 630, Постановою КМУ № 690
від 05.07.2019 року «Про затвердження
Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів
про надання послуг з централізованого
водопостачання та централізованого
водовідведення» та наказу Міністерства регіонального розвитку та житлово-комунального господарства № 239
від 12.09.2018 року «Про затвердження
Порядку розгляду органами місцевого самоврядування тарифів на теплову
енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків
тарифів на комунальні послуги, поданих
для їх встановлення», виконавчий комітет Вишгородської міської ради
ВИРІШИВ:
погодити та затвердити Вишгород-

ському міському комунальному підприємству «Водоканал» тарифи на послуги з централізованого водопостачання,
централізованого водовідведення. Встановити Вишгородському міському комунальному підприємству «Водоканал»
наступні тарифи на послуги з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення:
тарифи на послуги з централізованого водопостачання, централізованого
водовідведення за 1 куб. м.:
Водопостачання, грн

Водовідведення, грн

без ПДВ

з ПДВ

без ПДВ

з ПДВ

13,28

15,94

13,20

15,84

Вишгородському міському комунальному підприємству «Водоканал» ввести
в дію тарифи на послуги з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення з 01 січня 2020 року
на період 1 рік до 31 грудня 2020 року
включно.
Оприлюднити нові тарифи у місцевому друкованому засобі масової інформації та на офіційному веб-сайті органу
місцевого самоврядування не пізніше
ніж за п’ять робочих днів із дати його
прийняття.
Рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 2 від 10 січня
2019 року «Про встановлення Вишгородському МКП «Водоканал» тарифів
на послуги з водопостачання та водовідведення» вважати таким, що втратило чинність з 31.12.2019 року в частині
встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на Вишгородське міське
комунальне підприємство «Водоканал».
Міський голова О. МОМОТ

Структура витрат на послуги з централізованого водопостачання,
централізованого
водовідведення
Вишгородського
МКП
“Водоканал” на 2020р.
Складові тарифа
грн./ 1м3
Водопос- Водовідтачання
ведення
1.Виробнича собівартість усього, в тому числі: 11,54
11,46
1.1.Прямі матеріальні витрати, у тому числі : 4,88
5,62
1.1.1. Матеріали, запасні частини та інші ма- 0,48
0,51
теріальні ресурси
1.1.2. Паливо та паливно-мастильні матеріали 0,10
0,17
1.1.3. Електроенергія
4,30
0,98
1.1.4. Київводоканал, очистка стоків
0,00
3,96
1.2. Прямі витрати на оплату праці
2,98
3,09
1.3. Інші прямі витрати, з них
2,81
1,88
1.3.1. єдиний внесок на загальнообов’язкове 0,62
0,66
соціальне страхування працівників
1.3.2. амортизаційні відрахування
0,79
1,06
1.3.3. інші прямі витрати :
1,41
0,16
в т.ч. податки
0,79
0,00
1.4. загальновиробничі витрати
0,87
0,87
2. Адміністративні витрати
1,67
1,67
3. Витрати на збут
0,06
0,06
4. Інші витрати операційної діяльності
0,01
0,01
5. Всього витрати операційної діяльності
13,28
13,20
6. Рентабельність
0,00
0,00
10.Тариф без ПДВ
13,28
13,20
11.ПДВ 20 %
2,66
2,64
12. Розмір тарифу з ПДВ
15,94
15,84

МІСТО

3

Вишгород готується до зими
(Початок на стор.1)
Наступний, згідно
з висновками експертизи, буд. Шолуденка,
6-г. Останній об’єкт, де
є потреба в заміні вікон
та дверей у місцях загального користування, — гуртожиток по
пр. Шевченка, 6.
Активно
ведуться
ремонти дахів за адресами: Симоненка, 1-б та
Кургузова, 4. До кінця
року буде реалізовано
проект із ремонту даху БЛАГОУСТРІЙ
по вул. Київській, 20.
Також приведено до ладу дитячий центральному стадіоні. Штучний газон є
майданчик по вул. Хмельницького, 5 — в доброму стані і може прослужити ще
демонтовано непрактичні елементи, які з десяток років при інтенсивному наваннайближчим часом будуть замінені но- таженні.
Завершено також роботи з LEDвими гойдалками.
Тривають ремонтні роботи футболь- освітлення вул. Виноградної (масив «Діних майданчиків за адресами: вул. Ки- довиця»). Облаштовано декоративну гірївська, 18 та вул. Кургузова, 3-а, 3-б. З ку по вул. Хмельницького, 7, прополено
метою економії коштів поля перестелять клумби та почищено декоративні насапокриттям, яке використовувалося на дження і кущі.

Програма «Новий під’їзд» —
цілком реальний соціальний проект
Сьогодні у Вишгороді практично завершується виконання важливої соціальної програми «Теплий під’їзд». Старі
дерев’яні вікна у під’їздах залишилося
замінити лише у декількох будинках.
Чи треба говорити, наскільки у під’їздах
стало тепліше, світліше і затишніше?
Тому я щиро вдячний депутатам міської
ради попереднього скликання, які підтримали запропоновану мною програму.
Нинішній депутатський корпус, враховуючи важливість цього проекту, не
лише підтримав його, але і чотири роки
поспіль спрямовував значні бюджетні
кошти на її завершення. Всі будівельні
роботи були на постійному контролі у
міського голови Олексія Момота та його
заступника Ігоря Свистуна.
Цей успішний соціальний проект надихнув на нові задуми, які реально можна
впровадити у життя. Своїми напрацюваннями я поділився з міським головою Олексієм Момотом, з яким ми відвідали низку
будинків, обговорили план дій тощо.
Знову з І. Свистуном ми проаналізували цифри, обсяги, терміни, тобто проект
набрав реальних обрисів.
Мова йде про нову соціальну міську
програму «Новий під’їзд», розраховану
на 2020-2024 роки. Основна її мета —
проведення поточних ремонтів під’їздів
житлових будинків за рахунок коштів
міського бюджету. Власне, це штукатурні та малярні роботи на стінах, стелі, підлозі, відновлення пошкоджених сходів,
перил та поручнів, встановлення захисних решіток на вікнах. Водночас мають
бути замінені електромережі, поновлені

обрамлення навколо ліфтів, у разі наявності радіаторів
та стояків опалення — їх упорядкування. А ремонт
під’їзду має завершитися оновленням вхідної групи.
Наведу ще декілька статистичних даних. У Вишгороді налічується 90 багатоквартирних будинків. Загальна кількість
під’їздів — 315, з яких 132 з ліфтами. Розпочати програму доцільно з найстаріших
будинків, споруджених у 1960-х роках. Їх
у нас — 19. На реалізацію цієї п’ятирічної
програми потрібне фінансування у сумі
19,5 млн грн. Скажімо, у бюджеті на 2020
рік доцільно було б закласти 3,9 млн грн
міського бюджету. Проект програми «Новий під’їзд» хочу винести на обговорення
профільних депутатських комісій при формуванні міського бюджету на 2020 рік. Переконаний, що колеги вивчать усі цифри,
щось доповнять, підкоригують і з позитивними висновками рекомендуватимуть сесії затвердити цю програму. Для широкого
загалу вишгородців, особливо незаможних пенсіонерів, які в силу мізерної пенсії
не в змозі самостійно ремонтувати під’їзд,
боротися з грибком, цвіллю, — це буде неабиякою підтримкою. Хочеться, щоб люди
цінували свої оновлені під’їзди і відчували
себе справжніми співвласниками житлового будинку. Це, в свою чергу, стимулюватиме їх до створення ОСББ.
Володимир ЛІСОГОР,
депутат міської ради
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Вишгород
Субота, 26 жовтня 2019 року

Довженковими стежками
Районна організація ветеранів війни, праці, Збройних сил, АТО співпрацює не лише із ветеранськими організаціями Київщини, а й сусідніх областей. Зокрема, у себе ми приймали
ветеранів із Ічні, Варви, Борзни, Прилук Чернігівської області (тоді для них
екскурсію у Межигір’я організував
фонд Романа Буковського). А нещодавно ми побували на Чернігівщині, у
Сосниці, де пройшли Довженковими
стежками.
Старше покоління ветеранів виховане на повісті О.П. Довженка «Зачарована Десна», що була обов’язковою для
вивчення у шкільній програмі. Ми також
захоплено дивилися його фільми «Земля», «Звенигора» та інші. А нині вирішили побувати на батьківщині митця.
І ось погожого осіннього дня делегація ветеранів нашого району, подолавши далеку дорогу, переступила поріг
садиби-музею О.П. Довженка.
...Вишгородщина і Довженків край
– Сосниця — незримо пов’язані між собою. На Лівобережжі району протікають
води зачарованої Десни, а на Правобережжі Вишгородщини, у Демидові,
тривалий час мешкала і вчителювала
перша дружина О.П. Довженка Варвара
Крилова, де й знайшла вічний спочинок
на демидівському цвинтарі. Дослідники
творчості Довженка припускають, що
прототипами сіл Нові і Старі Павлівці у
повісті «Україна в огні» є наші села Нові
і Старі Петрівці…
Місцева делегація на чолі із голо-

вою районної ради ветеранів Надією
Кузьменко та заступником голови Сосницької РДА із гуманітарних питань
Олегом Траманою гостинно зустріла нас
біля музею. Ми обмінялися короваями
на вишиваних рушниках, а до підніжжя
пам’ятника із зображенням юного Сашка Довженка поклали квіти.
Хатинка, де мешкала його родина,
збереглася до цього часу. Разом із садибою вона є першою частиною меморіального музею, що приймає відвідувачів із 1960 року. У 1964-му до 70-річчя
з дня народження митця на садибі музею було споруджено нове приміщення
і створено літературну експозицію. Перед музеєм встановлено гранітне погруддя О.П. Довженка. Як повідомила
директор музею Любов Наконечна, таке
ж погруддя є і на Київській кіностудії
імені О. П. Довженка.
Ми оглянули всі експонати, у кінозалі музею подивилися першу чорно-білу
кінострічку без звуку (гумористичну —
«Ягідка кохання»), зняту Довженком у
1926 році в Ялті. А по закінченні фільму голова Сосницької РДА Олег Максименко і заступник голови районної
ради Олег Смаглюк ознайомили нас із
соціально-економічним та культурним
розвитком району, де мешкає 20 200
жителів, голова ради ветеранів Надія
Кузьменко розповіла про діяльність ветеранської організації.
Разом ми поклали квіти до меморіального комплексу загиблим у роки
Другої світової війни, до меморіальних

ДРУЖНІЙ ВІЗИТ

плит воїнам-афганцям, учасникам аварії на ЧАЕС, учасникам АТО. Побували
у парку культури і відпочинку соснівчан.
Приємно вразило, як жителі провінційного містечка бережуть пам’ять про
своїх знаменитих земляків. За сприяння
голови Сосницького земляцтва, нині киянина Олексія Оріховича, тут споруджено алею Слави з портретами знаменитих земляків, облаштовано оригінальну
фотозону з повною копією фотокамери
Довженка і його режисерським кріслом.
У Сосниці є також кінотеатр і гімназія ім.
О. Довженка.
До меморіального музею-садиби
митця їдуть туристи з усієї України і за-

рубіжжя. Довженковими стежками пройшла і наша ветеранська делегація.
У свою чергу ми запросили ветеранів
Сосниччини на Вишгородщину, куди до
першої дружини навідувався Олександр
Довженко.
Поїздка наша відбулася за сприяння
благодійного фонду Романа Буковського. Це був подарунок до Дня захисника
України. Про квіти та сувеніри з емблемою Вишгородського району для земляків Довженка подбали Вишгородська
райдержадміністрація та районна рада.
Таміла ОРЕЛ,
голова Вишгородської
районної організації ветеранів

«Мовчазний вбивця» — рак шийки матки

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я
За даними ВООЗ, щорічно від
раку шийки матки (РШМ) помирають
270 000 жінок. 570 000 нових випадків
захворювання діагностується щорічно. У 2018 році від нього у світі померло близько 311 000 жінок.
Як подолати це грізне захворювання?
ВООЗ розробила комплексну профілактику боротьби із РШМ, що дає можливість
повністю його попередити. Тоді чому частота захворюваності та смертності від
РШМ у всьому світі зростає? Основна
причина в тому, що жінки нехтують профілактичними оглядами, вважають комерційними хитрощами заяви про те, що
необхідно відвідувати гінеколога раз на
рік, навіть за відсутності будь-яких скарг
та симптомів захворювання. На другому
місці — раннє статеве життя дівчат.
Яка причина виникнення РШМ?
Рак шийки матки — онкологічне захворювання, що виникає в результаті
інфікування вірусом папіломи людини
(ВПЛ). У середньому 85% жінок, у яких
був хоча б один сексуальний партнер, заражені ВПЛ. Для чоловіків цей показник
— 91%.
Папіломавірус передається не тільки
через контакт слизових оболонок (тобто під час статевого акту), але й через
контакт зі шкірою навколо геніталій. Це
означає, що презерватив, на жаль, не повністю захищає від ВПЛ.
Але не все так сумно. За даними

вчених, у 90% інфікованих до 25-річного віку, вірус зникає впродовж двох років. Але наш організм не може виробити
стійкого імунітету до всіх типів ВПЛ, тому
є велика ймовірність повторного інфікування. І саме персистенція, тобто постійна присутність вірусу в організмі людини,
особливо 16 та 18 типів ВПЛ, можуть
викликати передракові захворювання,
які, у разі відсутності лікування, через
10-20 років можуть прогресувати в рак
шийки матки. Такі фактори як паління,
прийом оральних контрацептивів більше
п’яти років, кількість пологів та молодий
вік при перших пологах, одночасно наявність інших захворювань, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ), імунодефіцитні стани (ВІЛ) збільшують ризики
виникнення РШМ.
Як попередити хворобу?
Основний метод боротьби — профілактика. Комплексна профілактика
включає три незалежних компоненти:
первинну, вторинну і третинну.
Первинна профілактика.
Вакцинація дівчат віком від 9 до 13
років, до початку статевого життя. На
сьогодні у світі є дві вакцини від ВПЛ —
Gardasil та Cervarix. У багатьох розвинених країнах вони введені у календар щеплень, що дає надію на повну елімінацію
вірусу у майбутніх поколінь, за умови паралельних щеплень хлопчиків.
Пропаганда, мобілізація суспільства,
просвітницька робота, консультування.
Просвітницька робота у школах, запрошення медиків для висвітлення основних принципів профілактики РШМ. Робота з батьками дітей 6-7 класів, які не
розпочали статеве життя. Надання інформації у ЗМІ.
Вторинна профілактика.
Скринінг РШМ полягає в обстеженні найбільшої кількості жінок від 30 до
49 років на предмет виявлення передракових захворювань шийки матки та

необхідного лікування. Скринінг — це наступні обстеження: ПАП-тест (цитологія
шийки матки); обстеження методом ПЛР
(полімеразна ланцюгова реакція) ВПЛ на
16 та 18 тип; метод візуального скринінгу
(VIA).
ПАП-тест (цитологія шийки матки)
— неінвазивний метод отримання зразка
клітин із шийки матки (класичний мазок
та рідинна цитологія — більш досконала методика). ПАП-тест дає можливість
вчасно виявити передракові захворювання та застосувати необхідні методи лікування. Здається раз на два роки, цитологія шийки матки — раз на рік.
Полімеразна ланцюгова реакція
(ПЦЛ) — молекулярний метод дослідження наявності ДНК папіломавірусу в
мазках із піхви та шийки матки. Цей метод часто застосовується із ПАП-тестом і
називається Ко-тестінг, але жінкам до 30
років не рекомендується.
Метод візуального скринінгу.
Огляд шийки матки після обробки
розчином оцтової кислоти (VIA) — метод
виявлення ранніх клітинних змін, які видно при огляді шийки матки у дзеркалах
неозброєним оком після обробки шийки
матки 3-5% розчином оцтової кислоти.
Також існують діагностичні методи, які потребують не всі пацієнти після
проведення скринінгу, а лише ті, у яких
виявлені чи запідозрені передракові захворювання. Це кольпоскопія, біопсія
та вишкрібання цервікального каналу.
Регулярні
профілактичні
огляди
(скринінгові програми) дозволяють попередити виникнення раку шийки матки.
У гінекологічному відділенні КНП
«Вишгородська ЦРЛ» функціонує безкоштовна програма скринінгу раку шийки
матки. Скринінгові огляди проводяться в
першу та останню п’ятницю кожного місяця у гінекологічному відділенні.
Дмитро КУЛЬЧИЦЬКИЙ,
лікар акушер-гінеколог

Мешканці міста,
району, області,
м. Києва,
підприємства та
організації можуть
передплатити
газету «Вишгород»
у будь-якому
відділенні поштового
зв’язку.
Індекс газети
ТОВ «Газета
«Вишгород»
у Каталозі місцевих
періодичних видань
76063.
У Вишгороді відділ
передплати Центру
поштового
зв’язку № 10
(пл. Т. Шевченка, 2) працює:
понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до 12:30
і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349.
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ВПІЗНАЙ НАШИХ!
З 17 по 20 жовтня в м. Зіньків (Полтавська область) проходив відбірковий тур чемпіонату України з гандболу
на приз клубу «Стрімкий м’яч» серед
юнаків та дівчат 2006 р. н. У змаганнях
взяли участь команди гандболістів РК
ДЮСШ м. Вишгорода (заслужений тренер України Євген Земляний).
Юнаки, до речі, чемпіони України минулого року, без особливих зусиль подолали суперників: ДЮСШ № 1 м. Полтави
(38:60); ДЮСШ м. Харкова (39:8); СДЮ-

ТЕНІС

Наші гандболісти —
у фіналі чемпіонату
України
ШОР м. Зеньків (40:26) і, зайнявши I місце у підгрупі, вийшли до фіналу. Склад
переможців: Д. Кузнецов, О. Вавелюк, Д.
Бродюк, М. Сіренко, М. Поплавський, М.
Підсосонний, В. Булах, А. Іваницький, Н.
Скідан, М. Копанчук, Б. Філіпенко, М. Демидась.
Дівчата у напруженій боротьбі, поступившись срібному призеру
минулого чемпіонату — команді «Стрімкий м'яч» м.
Києва, і обігравши чемпіона
України з пляжного гандболу — команду м. Харкова, також вибороли право
зіграти у фіналі змагань.
Ось імена фіналісток: В. Курятник, В. Комісаренко, К.
Макаренко, А. Іванченко, Д.
Рось, В. Солодова, В. Максимович, А. Оберемок, А.
Распопіна, Л. Чудновська,
К. Пільгун, О. Троненко.
Фінальні ігри будуть
проходити у березні 2020
року. Сподіваємось на вдалий виступ наших команд.
Влас. інф.
***
Проводиться
набір
до відділення гандболу
юнаків та дівчат 2010
р. н. (тренування проходять у РК ДЮСШ за адресою: вул. Грушевського,
7-б у понеділок, середу
та п’ятницю о 9:15) та додатковий набір юнаків
та дівчат 2008 р. н. Тел:
098 261 56 21, Євген Земляний — заслужений тренер України.

Турнір — захисникам України

14 жовтня на честь Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Українського
козацтва, Дня захисника України та
Дня створення Української Повстанської Армії (14 жовтня 1942 р.) було
проведено турнір із настільного тенісу серед юнаків та дівчат 2009 р. н. та
молодших у ЗОШ № 18 м. Києва. Кожна зустріч складалася з трьох сетів,
до двох перемог одного із суперників.
Настільний теніс виховує у дітей бойові якості, волю до перемоги, вміння
приймати миттєві рішення під час гри.

Саме ці риси і проявили наші тенісисти
Данило Нікітишин та Георгій Заярний.
Перший виборов золоті нагороди, другий отримав срібло. Бронзові медалі виграв киянин Володимир Куликов.
Призери турніру отримали дипломи,
медалі, а всі учасники — м’ячі та солодкі призи. Спонсори змагань — депутати
Вишгородської міської ради Анатолій
Шока, Володимир Лісогор та приватний
підприємець Анатолій Давиденко.
Валерій СИДОРЧУК,
тренер

ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА

Маємо повний
комплект нагород
17 жовтня ц. р. у Білій Церкві відбувся чемпіонат Київської області з
художньої гімнастики серед дівчат
2009-10 р. н.
У ньому взяли участь близько 50
юних гімнасток із різних куточків Київської області — Яготина, Василькова,
Броварів, Березані, Фастова, Борисполя
та ін. Серед них — і юні гімнастки нашого міста, які гідно представили Вишгородщину і привезли повний комплект
нагород. Влада Концева виборола 1 місце, срібло — у Марії Баранової, бронза
— у Кіри Задорожної.
Щиро вітаємо наших юних гімнасток,
їхнього молодого талановитого тренера
Людмилу Вологдіну та бажаємо подальших перемог не тільки на обласних, а й
на всеукраїнських змаганнях.
Іван КАРПИНА,
заступник директора з НТР
Вишгородської районної КДЮСШ

ТУРНІР
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Рятувальники грали у футбол

22 жовтня у Вишгородському
районі відбувся фінальний етап
турніру з міні-футболу серед підрозділів ДСНС Київщини.
У змаганнях брали участь команди, які вибороли найвищі місця у своїх
підгрупах — спортсмени Броварського, Яготинського, Білоцерківського,
Васильківського,
Вишгородського
районів, Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м.
Біла Церква, Ірпінського регіону і
апарату Головного управління.
Товариські матчі з футболу між
рятувальниками області проходять
не вперше, але це не зменшує спортивного запалу учасників. І щоразу
«надзвичайні» гравці демонструють
непередбачувані результати. Саме
тому кожна боротьба на полі — цікава і неповторна.
Отже, в результаті напруженої боротьби перемогу виборола команда
Яготинського району, срібні нагороди —
футболісти Вишгородського району (НА
ФОТО), бронзові — команда Броварського району.
Під час урочистого закриття турніру
перший заступник начальника Головного управління Петро Кісільов вручив
переможцям турніру кубок, а всім при-

зерам — грамоти та сертифікати на придбання цінних подарунків від федерації
пожежно-прикладного спорту Київської
області.
Спорт — це сила, здоров’я і азарт. А
наші рятувальники знаються на цьому
професійно!
Вишгородський районний відділ
ГУ ДСНС України у Київській області

ХОРТИНГ

Спорт, який гартує козацький дух
20 жовтня відбулися перші районні
змагання з хортингу у новому 20192020 навчальному році, присвячені
Дню козацтва. Це наймасштабніші
змагання за всі роки існування спортивного клубу. У майстерності бойового мистецтва змагалися 249 учасників.
Створений в Україні, офіційно хортинг є національним видом спорту з 2009
року, завдяки чому має змогу розвиватись далеко за межами батьківщини. Це
не лише бойове мистецтво, а й система
комплексної фізичної підготовки, самовдосконалення, морального, духовного
та культурного виховання, а також спосіб наближення до українських традицій.
Адже й назва цього виду спорту має суто
українське коріння, бо, за однією з вер-

сій, походить від назви острова Хортиця,
де розташовувалася Запорізька Січ, а за
іншою — від слова «хорт». Так за часів
запорізького козацтва називали спеціальний ритуал воїнів-козаків, які напередодні бою ставали в «магічне» коло.
Щиро вдячний усім, хто брав участь
в організації цього заходу. Окрема вдячність — Вишгородській районній адміністрації та Благодійному фонду Романа
Буковського.
Вітаю своїх учнів, які отримали 54
призових місця, бажаю не зупинятися на
досягнутому. Дуже пишаюся тими, котрі
вийшли на змагання вперше, перемогли
свій страх та невпевненість. Низький
уклін батькам — за підтримку та виховання дітей.
Віктор ШУБКА
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ПОНЕДІЛОК, 28 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:15 «Сiмейнi
мелодрами»
14:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45 Т/с «Свати - 5»
21:45 Т/с «СидОренкоСидорЕнко»
22:45 «Грошi 2019»
00:00 «Дубiнiзми»:

Пiдсумки вiд О.
Дубiнського»
2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
09:55, 18:15 «Спецкор»
10:30, 18:50 «ДжеДАI»
11:05, 19:25, 20:30 Т/с
«Брати по кровi»
14:50 Х/ф «Люта планета»
16:40 Х/ф «Ера
динозаврiв»
21:35 Т/с «Касл-8»
23:10 Х/ф «Батальйон»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!

09:30 Т/с «Елiза»
11:35, 13:50 Телепродаж
12:00, 19:55 Д/ф «Iспит на
людянiсть»
13:10 «Голодомор. Свiт
знав, але мовчав»
13:35 100 рокiв
української iсторiї за 100
хвилин. 1940-вi роки
14:05, 15:15 Д/с
«Мисливцi на нацистiв»
17:45 Плiч-о-плiч
18:25 Тема дня
19:30 Перша шпальта
21:45 Х/ф «Вбити
Гiтлера»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Свекруха або
невiстка
12:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00, 23:30 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «На твоєму
боцi»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 М/ф «Джастiн та
лицарi доблестi»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 21:00 Одного разу

пiд Полтавою
15:00 4 весiлля
18:00 Панянка-селянка
20:00 Т/с «Королi палат»
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Одного разу в Одесi
00:00 Казки У Кiно
СТБ
06:10 «Наречена для
тата»
08:10 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:00 «МастерШеф.
Професiонали»
15:35, 19:00, 23:45 «Хата
на тата»
17:25, 22:55 «Вiдлiк часу»
17:30, 23:00 «ВiкнаНовини»
18:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

21:00 Т/с «Мiсто
закоханих»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:45 Kids Time
06:05 М/ф «Мiнлива
хмарнiсть, часом
фрикадельки 2»
07:50 Х/ф «Ейс Вентура
- детектив з розшуку
домашнiх тварин»
09:20 Х/ф «Ейс Вентура:
Поклик природи»
11:20 Х/ф «Книга
джунглiв»
13:10 Х/ф «Пiсля заходу
сонця»
15:10 Х/ф «Золото
дурнiв»
17:40 Таємний агент
19:00 Ревiзор
22:00 Страстi за

Ревiзором
00:00 Таємний агент.
Пост-шоу
ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:15, 12:25 Х/ф
«Ульзана»
13:40 Х/ф «Бiлi вовки»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00, «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
вiйни»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Розвiдники»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Не дай себе
обдурити
11:00, 13:20 Секретний
фронт. Дайджест
12:45, 15:45 Факти. День
13:45, 16:20 Т/с «Пес»
16:30 Х/ф «Джон Вiк-2»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Бiльше нiж правда
21:20 Т/с «Пес-5»
22:30 Свобода слова
00:00 Т/с «Розтин
покаже»
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
06:20, 15:15 Невигаданi

iсторiї
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Хронiка дня
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:20,
19:30 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
22:15 Спостерiгач
23:15 Лiнiйка
документальних проєктiв

ВIВТОРОК, 29 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:15 «Сiмейнi
мелодрами»
14:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45 Т/с «Свати - 5»
21:45 Т/с «СидОренкоСидорЕнко»
22:45 «Мiняю жiнку - 14»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:50 «Помста природи»
13:15 Х/ф «Саботаж»
15:15 Х/ф
«Куленепробивний
чернець»
19:25, 20:30 Т/с «Брати
по кровi»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-8»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!

09:30 Т/с «Елiза»
12:00 Енеїда
12:30 Д/ц «Тайська кухня»
13:10 Хто в домi хазяїн
13:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
14:30 Д/ц «Аромати
Грецiї»
15:45, 19:30 #ВУКРАЇНI
16:15 Д/ф «Всесвiтня
Природна Спадщина.
США. Нацiональний парк
Гранд Каньйон»
17:10 Плiч-о-плiч
18:25 Тема дня
21:45 Нашi грошi
22:15 Д/ц «Особливий
загiн»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок

з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Свекруха або
невiстка
12:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «На твоєму
боцi»
23:20 Контролер
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Золота зима»
11:15 Т/с «Рання пташка

2»
12:00, 13:00, 23:00
Одного разу в Одесi
12:30, 13:30, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
14:00, 20:00 Т/с «Королi
палат»
15:00, 18:00 Панянкаселянка
16:00 4 весiлля
22:00 Сiмейка У
00:00 Казки У Кiно
СТБ
06:00 Т/с «Коли ми
вдома»
09:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:55 «МастерШеф.
Професiонали»
15:35 «Хата на тата»

17:25, 22:55 «Вiдлiк часу»
17:30, 23:00 «ВiкнаНовини»
18:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:00 «Наречена для
тата»
21:00 Т/с «Мiсто
закоханих»
23:45 «Один за всiх»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Т/с «Бiблiотекарi»
08:00 Т/с «Цiлком
таємно»
12:50, 17:00, 19:00, 23:00
Хто проти блондинок
14:50, 22:00 Т/с
«Будиночок на щастя»
16:00, 21:00 Варьяти

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Надiя на
порятунок»
13:15 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
14:25, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
вiйни»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Розвiдники»

ІНТЕР

ICTV

вдома. Нова iсторiя»
12:10 «МастерШеф.
Професiонали»
15:35 «Хата на тата»
17:25, 22:55 «Вiдлiк часу»
17:30 «Викна-Новини»
18:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
21:00 Т/с «Мiсто
закоханих»
23:00 «Вiкна-Новини»
23:45 «Зваженi та
щасливi»

15:00, 22:00 Т/с
«Будиночок на щастя»
16:00, 21:00 Improv Live
Show
17:00, 19:00 Дiти проти
зiрок
23:40 Т/с «Сирена»

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Антизомбi.
Дайджест
10:50, 13:25 Х/ф «Хто я?»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50, 16:20, 21:25 Т/с
«Пес»
16:35 Х/ф «Iноземець»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:35 Т/с «Схованки»
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 23:00, 00:00
Час новин

07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:45 Будiвельний
стандарт
08:30 Клуб LIFE
09:20, 17:45 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:20,
19:30 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
22:15 Група
продовженого дна
23:15 Лiнiйка
документальних
проєктiв

СЕРЕДА, 30 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:15 «Сiмейнi
мелодрами»
14:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45 Т/с «Свати - 5»
21:45 Т/с «СидОренкоСидорЕнко»
22:45, 00:00 «Свiт
навиворiт - 10: Бразилiя»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
13:10 Х/ф «Рожева
пантера»
15:00 Х/ф «Втеча»
19:25 КУ 1/8 фiналу
«Динамо»- «Шахтар»
21:25 Т/с «CSI: Мiсце
злочину»
23:15 Т/с «Касл-8»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Тачки проти»
06:05 М/с «Марин та його
друзi. Пiдводнi iсторiї»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,

21:00, 23:10 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза»
12:00 Енеїда
12:30 Д/ц « Тайська
кухня»
13:10 #ВУКРАЇНI
14:30 Д/ц «Аромати
Перу»
15:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
16:10 Д/ф «Всесвiтня
Природна Спадщина.
Гаваї»
18:25 Тема дня
19:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:45 Розважальна
програма з Майклом
Щуром

22:15 Д/ц «Особливий
загiн»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Свекруха або
невiстка
12:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «На твоєму
боцi»
23:20 Гучна справа

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:05 Х/ф «Калошi щастя»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00, 23:00
Одного разу в Одесi
12:30, 13:30, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
14:00, 20:00 Т/с «Королi
палат»
15:00, 18:00 Панянкаселянка
16:00 4 весiлля
22:00 Сiмейка У
00:00 Казки У Кiно
СТБ
06:10 Т/с «Коли ми
вдома»
09:15 Т/с «Коли ми

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 Т/с «Бiблiотекарi»
08:10 Т/с «Цiлком
таємно»
13:00 Суперiнтуїцiя

«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
вiйни»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Розвiдники»

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Надiя на
порятунок»
13:15 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
14:25, 15:20 «Речдок»
16:15 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
11:00, 13:20 Х/ф «Троє
амiгос»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 21:25 Т/с «Пес»
16:20 Х/ф «Хто я?»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр

17:00, 19:00 Хто зверху?
23:50 Т/с «Сирена»

Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Розвiдники»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Надiя на
порятунок»
13:15 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
14:25, 15:20 «Речдок»
16:15 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
вiйни»
22:05 «Слiдство вели... з

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:45, 13:25 Х/ф «Темний
меридiан»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:20, 21:25 Т/с
«Пес»
16:35 Х/ф «Згадати все»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi.
Дайджест
22:35 Т/с «Схованки»
00:35 Т/с
«Володимирська, 15»

16:20, 19:00 Топ-модель
по-українськи

Леонiдом Каневським»

20:20 Секретний фронт
22:35 Т/с «Схованки»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25 Хронiка дня
09:25, 17:45 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:20,
13:10, 16:10, 17:10, 18:20,
19:30 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг
речника Мiнiстерства
оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi
iсторiї
23:15 Лiнiйка
документальних
проєктiв

ЧЕТВЕР, 31 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:15 «Сiмейнi
мелодрами»
14:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:40 Т/с «Свати - 5»
21:40 Т/с «СидОренкоСидорЕнко»
22:30 «Право на владу
2019»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «Рожева
пантера-2»
15:40 Х/ф «Iкар»
19:25 Т/с «Брати по кровi»
21:35, 23:10 Т/с «CSI:
Мiсце злочину»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза»

12:30 Д/ц « Тайська
кухня»
13:10 UA:Фольк. Спогади
16:20 Д/ф «Всесвiтня
Природна Спадщина.
США. Нацiональний парк
Еверглейдс»
17:30 #ВУКРАЇНI
18:25 Тема дня
19:30 Перший на селi
19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Д/ц «Особливий
загiн»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Свекруха або
невiстка
12:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «На твоєму
боцi»
23:20 Слiдами мiського
голови. Днiпро
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:35 М/ф «Монстр у
Парижi»
11:15 Т/с «Рання пташка

2»
12:00, 13:00, 23:00
Одного разу в Одесi
12:30, 13:30, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
14:00, 20:00 Т/с «Королi
палат»
15:00, 18:00 Панянкаселянка
16:00 4 весiлля
22:00 Сiмейка У
00:00 Казки У Кiно
СТБ
06:35 Т/с «Коли ми
вдома»
09:35 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:35 «МастерШеф.
Професiонали»
15:50 «Хата на тата»

17:25, 22:55 «Вiдлiк часу»
17:30, 23:00 «ВiкнаНовини»
18:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:00 «Зваженi та
щасливi»
21:00 Т/с «Мiсто
закоханих»
23:45 «Я соромлюсь
свого тiла»
НОВИЙ КАНАЛ
07:05 Т/с «Бiблiотекарi»
08:00 Т/с «Цiлком
таємно»
10:00 Ревiзор
12:50 Страстi за
Ревiзором
14:50, 22:00 Т/с
«Будиночок на щастя»
16:00, 21:00 Шалена зiрка

5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:40 Свiтла енергiя
09:25, 17:45 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:15,
19:30 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi
iсторiї
22:15 Спостерiгач
23:15 Лiнiйка
документальних
проєктiв

П’ЯТ Н ИЦ Я, 1 ЛИСТОПАДА 2 019 РО КУ
КАНАЛ 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:15 «Сiмейнi
мелодрами»
14:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:25, 22:25 «Лiга смiху
2019»
00:25 Х/ф «Авiатор»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:45 Х/ф «Ласкаво
просимо в джунглi»
15:25 Х/ф «Загнаний»
19:25 Т/с «Перевiзник-2»
23:10 Х/ф «Зубастий
торнадо: Час прийшов»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05

Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза»
12:30 Д/ц « Тайська
кухня»
14:30 Д/ц «Аромати
Перу»
15:15 UA:Фольк. Спогади
16:20 Д/ф «Острови.
Карибськi острови:
Занурення з акулами»
17:25 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:25 Тема дня
19:30 Розсекречена
iсторiя
20:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
22:00 Перша шпальта
22:30 Як дивитися кiно
23:00 Х/ф «Реальнiсть»

ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30, 05:40 Зiрковий
шлях
11:30 Х/ф «Курка»
13:30, 15:30 Т/с
«Компаньйонка»
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Будинок,
який...»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:35 Х/ф «Коко на всi
100»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00 Одного разу
в Одесi
12:30, 13:30 Одного разу
пiд Полтавою
14:00, 20:00 Т/с «Королi
палат»
15:00, 18:00 Панянкаселянка
16:00 Х/ф «Нiч у музеї»
21:00 Х/ф «Нiч у музеї 2»
23:00 Х/ф «Монте Карло»
СТБ
09:40 Т/с «Коли ми

вдома. Нова iсторiя»
12:40 «МастерШеф.
Професiонали»
15:35 «Хата на тата»
17:25, 21:55 «Вiдлiк часу»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:00 «МастерШеф»
22:45 «Х-Фактор»
НОВИЙ КАНАЛ
06:20 Х/ф «Доктор
Дулiттл»
08:00 Х/ф «Доктор
Дулiттл 2»
09:40 Т/с «Будиночок на
щастя»
14:00, 21:40, 23:20 Екси

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Надiя на
порятунок»
13:15 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
14:25, 15:20, 23:50
«Речдок»
16:15 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Антизомбi.
Дайджест
11:05, 14:20, 00:00 Скетчшоу «На трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Т/с «Юрчишини»
16:25, 22:50 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну»
18:45 Факти. Вечiр
20:10 Дизель шоу
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
06:25 Машина часу

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
07:10, 08:15, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:25, 16:45 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
17:10 Кендзьор
22:45 Лiнiйка
документальних проєктiв

СУБОТ А , 2 ЛИСТОПАДА 2 019 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
06:45 «Грошi 2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 10:35 «Їмо за 100
2019»
11:15 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя»
12:10 Т/с «СидОренкоСидорЕнко»
16:40, 21:30 «Вечiрнiй
квартал 2019»
18:30 «Розсмiши комiка
2019»
19:30 ТСН
20:15 «Українськi сенсацiї
2019»
23:25 «Свiтське життя.
2019»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
09:00 «Загублений свiт»
13:55 13 тур ЧУ з футболу
«Карпати»- «Шахтар»
16:00 Х/ф «Полiт Фенiкса»
18:05 Х/ф «Унiверсальний
агент»
19:55 Х/ф «Битва
драконiв»
21:45 Х/ф «Захисник»
23:20 Х/ф «Деяка
справедливiсть»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:10

Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:15 Новини
11:00 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
12:55 Х/ф «Поруч
з Iсусом: Йосип з
Назарета»
15:10 Д/ц « Тайська
кухня»
16:05 #ВУКРАЇНI
17:00 Плiч-о-плiч
17:15 Д/ц «Мегаполiси»
18:55 Д/ц «Супер-Чуття»
19:55 Розсекречена
iсторiя
21:25 Д/ц «Спiльноти
тварин»
22:25 Т/с «Окупованi»

00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
08:50, 15:20 Т/с «На
твоєму боцi»
17:00, 21:00 Т/с «Жива
вода»
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «Зворотний
квиток»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:45 М/ф «Банда
Тигрокачка»
13:00 Х/ф «Жива вода»

14:10 Панянка-селянка
15:10 Богиня шопiнгу
17:00 Х/ф «Монте Карло»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Одного разу в
Одесi
00:00 Казки У Кiно
СТБ
07:20 «Прокинься з
Ектором!»
08:20 «Зваженi та
щасливi»
10:20 Ток-шоу «Зважся!»
11:20 Т/c «Мiсто
закоханих»
19:00 «Х-Фактор»
22:00 «МастерШеф»

НОВИЙ КАНАЛ
06:50 Таємний агент
08:10 Таємний агент.
Пост-шоу
10:10 Дiти проти зiрок
12:00 Хто проти
блондинок
14:00 Хто зверху?
16:00 М/ф «Три богатирi
та Шамаханська цариця»
17:30 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На
краю свiту»
21:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На
дивних берегах»
23:50 Х/ф «Лiки вiд
щастя»

ІНТЕР
06:10 Х/ф «Алегро з
вогнем»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Спецпроект до
75-рiччя»
11:10 Д/п «Жуков.
Перший Український»
12:00, 23:35 Х/ф «Атибати, йшли солдати...»
13:50 Т/с «Нi кроку
назад!»
20:00 «Подробицi»
20:30 Концерт
«Перемога. Одна на всiх»
ICTV

07:30 Я зняв!
09:15 Т/с «Юрчишини»
10:20 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу
14:35 Т/с «Пес»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Джек Рiчер»
21:40 Х/ф «Джек Рiчер-2:
Не вiдступай!»
23:50 Т/с «Ронiн»
5 КАНАЛ
06:20, 10:10, 13:30, 14:15
Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:20, 11:10 Феєрiя
мандрiв
07:45, 08:50, 21:55
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Хронiка тижня
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:10 Невигаданi iсторiї
17:15 Стоп корупцiї!
18:20, 23:15 Про вiйсько
19:25 Особливий погляд
20:00 Рандеву
21:30 Вiкно в Америку
22:05 Лiнiйка
документальних проєктiв

РАКУРС

Вишгород
Субота, 26 жовтня 2019 року

Дорогі
ветерани!
Шановні
мешканці
міста!
28 жовтня сімдесят п’ятий
раз ми, низько вклоняючись,
кажемо слова вдячності ветеранам, працівникам тилу, дітям
війни, всім, хто вистояв у страшному випробуванні, звільняючи
Україну. Ви з честю витримали
всі випробування, що випали на
вашу долю. Великою ціною заплатили за звільнення Вітчизни
від підступного ворога.
3 листопада відзначаємо
76-у річницю визволення нашого міста.
Ці події назавжди вписані у
сторінки історії України і є яскравим прикладом для наступних
поколінь.
Низький уклін вам, шановні
ветерани, фронтовики, трудівники тилу! Уклін — за безсмертний подвиг, за нелегку перемогу!
Вічна пам’ять героям, яких
уже немає поруч з нами… Наше
завдання — зберегти історичний досвід і пам’ять про їхній
подвиг, зміцнити особисту і громадянську відповідальність, високу моральність і духовність.
Зі святом!
Усім мешканцям міста і району — здоров’я, благополуччя,
миру, чистого неба над головою
і добра.
Петро ЖУЛАНОВ,
за дорученням ради
Всеукраїнської спілки
радянських офіцерів

7

Що ми знаємо про український Хелловін
Увесь світ у ніч на 1 листопада відзначає Хелловін. Однак в Україні є свій
аналог популярного свята — Велесова
ніч.
Раніше сучасний Хелловін був відомий
під назвою Самайн. Однак, мало хто знає,
що і в слов’янській культурі було схоже свято — Велесова ніч, яка також відзначалася
з 31 жовтня на 1 листопада.
Значення цього свята практично не відрізняється від Хелловіна: у Велесову ніч, за
повір’ями, на землю спускаються душі померлих, а, як відомо, у древніх кельтів на
День всіх святих також було прийнято поминати покійних родичів.
Назва слов’янського свята походить від
імені язичницького бога Велеса. Він вважався богом мистецтва, музики, поезії,
краси, таланту, щастя та любові, а також
покровителем усіх творчих людей, волхвів,
віщунів та опікуном усього живого. Легенди свідчать, що Велес відповідав за розквіт
людської душі. Він навчив людей співіснувати з природою та дбати про тварин.
Однак передусім Велес — бог достатку. Тож наші предки вшановували його не
менше, аніж Перуна.
Вважалося, що у Велесову ніч духи
предків повертаються до своїх нащадків,
щоб дати їм уроки і благословити весь
рід. Перед настанням темряви слов’яни
стрибали через багаття, аби очиститись і
звільнитись від злих сил. Вони у цей день
намагалися отримати захист від предків, і
кельти також докладали всіх зусиль, щоб
відвернути від свого будинку злих духів.
Важливим атрибутом свята на Русі
були запалені свічки на підвіконні, які мали
вказати предкам шлях додому. Для захисту від нечисті дім прикрашали горобиною,
під поріг сипали сіль.
У цей день слов’яни накривали святковий стіл, відкривали двері будинку, щоб
предки могли зайти. Перед вечерею господар будинку закликав їх до столу (для них
частування відкладали окремо). Під час
трапези згадували всіх предків і їхні благі

Вишгородська міська рада
оголошує конкурс на право
укладання договору оренди
нерухомого майна
1. Нежитлове приміщення (цокольний поверх), що
знаходиться по вул. Богдана Хмельницького, 2 у м.
Вишгороді, загальною площею 14,50 кв. м;
— функціональне використання об’єкта — розміщення офісу;
— початковий розмір орендної плати в місяць, з
урахуванням індексів інфляції, складає 1907,05 (Тисяча дев’ятсот сім) грн, 05 коп., без урахування ПДВ, базовий місяць — вересень;
2. Нежитлове приміщення (цокольний поверх), що

діяння.
Велесова ніч — це містичний час, тож
люди вірили, що бажання, загадані цієї
ночі, можуть здійснитись. Для цього потрібно записати їх на папірці і покласти під
подушку.
Існував у це свято також особливий обряд вірності. Аби дізнатись, чи не зраджує
друга половинка, потрібно було взяти її
обручку, нанизати на нитку та підвісити.
Якщо перстень не рухається — значить її
вірність непохитна.
Велесова ніч нагадує кельтське свято
— День усіх святих. Про це свідчить схожість прикмет. Наприклад, і ті й інші вірили:
якщо в домі важко розпалити камін або піч,
то в нього проникли злі духи.
Якщо вам насниться хтось із померлих родичів — це добрий знак, який означає, що вони допоможуть вам у вирішенні

ВЕЛЕСОВА НІЧ

знаходиться по вул. Богдана Хмельницького, 2 у м.
Вишгороді, загальною площею 62,90 кв. м;
— функціональне використання об’єкта — розміщення офісу;
— початковий розмір орендної плати в місяць, з
урахуванням індексів інфляції, складає 7152,47 (Сім
тисяч сто п’ятдесят дві) грн, 47 коп., без урахування
ПДВ, базовий місяць — вересень.
Вимоги щодо умов конкурсу:
Учасники конкурсу — юридичні та фізичні особи.
Приймаються пропозиції щодо збільшення суми
орендної плати за місяць.
Місячна орендна плата підлягає щомісячній індексації в залежності від рівня індексу інфляції. Переможець конкурсу компенсує витрати за експертну оцінку
об’єкта оренди.
Проведення поточного та капітального ремонту та
благоустрій прилеглої території об’єкту — за рахунок
орендаря; дотримання санітарно-екологічних норм;

Втрачене свідоцтво на право власності земельною ділянкою 0,1 га на території Жукинської С/Р, ЯМ 329772, кадастровий номер 3221882800261740623, на ім’я Олександра Михайловича БОРДЕНЮКА вважати недійсним

складних питань.
У Велесову ніч нових знайомих боялися, як вогню: якщо в дім постукає незнайомець, то буде біда і, швидше за все, в
прийдешньому році хтось помре в родині.
Боялися чорних собак, адже якщо
така з’явиться біля дому — то скоро в сім’ї
з’явиться ворог. А ось білий собака віщував тільки хороше.
Поганим знаком було давати в борг,
інакше винесеш із дому достаток і весь наступний рік будеш у скрутному становищі.
У будь-якому разі, не зважаючи на те,
як у різних релігіях ставляться до цього
дня – немає нічого поганого у тому, щоб
згадати своїх предків та віддати їм шану.
Можливо, хтось вирішить поставити свічку
на підвіконні, як маячок для душ до рідного дому, чи навіть залишить для них частування...

Вважати недійсним втрачене посвідчення
учасника бойових дій, серія НГ № 001642, видане військовою частиною 3077 на ім’я Дмитра Сергійовича ТРУХАНА

протипожежних норм експлуатації; дотримання правил охорони праці; приміщення здаються в оренду без
права викупу; неможливість компенсації у разі припинення або розірвання договору невід’ємного поліпшення орендованого майна; забезпечення страхування
об’єкта оренди на користь орендодавця; заборона передачі об’єкту оренди у суборенду; термін оренди — до
п’яти років.
Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за
6 днів до його початку.
Конкурс відбудеться 25 листопада 2019 року о
10:00 за адресою: Київська область, місто Вишгород,
проспект Шевченка, 1, кімната № 62.
Телефон для довідок: (045-96) 26-589.
Пропозиції надавати до 18 листопада 2019 року
(включно).
Тетяна ДОБРОХОТОВА,
провідний спеціаліст відділу
містобудування та архітектури ВМР

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія УБД №
112956, видане управлінням персоналу штабу в/ч А 4583
16.06.2016 р. на ім’я Віктора Миколайовича ІВАНЧІ, вважати недійсним

НЕДIЛЯ, 3 ЛИСТОПАДА 2 019 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
06:45 «Українськi сенсацiї
2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Громада на
мiльйон. Спецiалiсти»
11:00, 12:15 «Свiт
навиворiт - 10: Бразилiя»
15:05 Т/с «Свати»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками
2019»
23:50 «Лiга смiху 2019»
2+2
06:00 Мультфiльми
08:15 «ДжеДАI. Дайджест
2018»

09:15 «ДжеДАI 2019»
10:15 Т/с «Звонар»
13:10 Х/ф «Битва
драконiв»
15:00 Х/ф «Великий
переполох у Малому
Китаї»
16:55 13 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Львiв»
19:00 Х/ф «На межi»
21:00 Х/ф «Американець»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:15 Новини
09:30 Енеїда
10:35 Д/ц «Кухня По»

11:35, 14:45 Телепродаж
11:50 М/с «Дуда i Дада»
12:55 Х/ф «Спляча
красуня»
15:00 Д/ц « Тайська
кухня»
15:25, 21:55 Бюджетники
16:00 UA:Фольк
17:30 #ВУКРАЇНI
19:05 Д/ц «Свiт дикої
природи»
20:05 Д/с «Левиний рик»
21:25 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:25 Т/с «Окупованi»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
06:30 Сьогоднi

07:30 Зiрковий шлях
09:00 Т/с «Жива вода»
12:50 Т/с «Будинок,
який...»
16:45, 21:00 Т/с «Штамп у
паспортi»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:15 Т/с «Ляльки»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:45 М/ф «Тваринний
загiн. Код Марко Поло»
12:25 Х/ф «Коко на всi
100»
14:05 Панянка-селянка
15:05 Богиня шопiнгу
17:00 Х/ф «Нiч у музеї 2»
19:00 Одного разу пiд

Полтавою
22:00 Одного разу в
Одесi
00:00 Казки У Кiно
СТБ
07:15, 12:55 «Хата на
тата»
09:00 «Прокинься з
Ектором!»
09:55 «МастерШеф»
17:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
18:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:00 «Один за всiх»
21:00 «Я соромлюсь
свого тiла»
НОВИЙ КАНАЛ

06:45, 09:00 Kids Time
06:50 М/с «Том i Джеррi»
07:10 М/ф «Агент Марнi»
09:05 М/ф «Три богатирi
та Шамаханська цариця»
10:30 Х/ф «Казки на нiч»
12:30 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На
краю свiту»
16:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На
дивних берегах»
18:50 Х/ф «Робiн Гуд»
21:00 Х/ф «Джон Картер:
Мiж двох свiтiв»
23:40 Х/ф «Справа №39»
ІНТЕР
06:05 Х/ф «Мiмiно»
08:00 «уДачний проект»

09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Дива свiту»
11:00 «Орел i Решка.
Iвлєєва vs. Бєдняков»
12:00 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
14:10 Х/ф «Красуня та
чудовисько»
16:10 Х/ф «Графiтове
серце»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Охоронець
для доньки»
22:35 Х/ф «Все можливо»
ICTV
06:20 Громадянська
оборона
07:10 Антизомбi.

Дайджест
08:05 Т/с «Вiддiл 44»
11:40, 13:00 Х/ф «Згадати
все»
12:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Джек Рiчер»
16:35 Х/ф «Джек Рiчер-2:
Не вiдступай!»
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «Падiння
Лондона»
22:20 Х/ф «Падiння
Олiмпу»
5 КАНАЛ
06:25, 13:30, 14:10, 20:00
Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,

21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:15, 04:20 Феєрiя
мандрiв
07:45, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:10 Кiно з Я. Соколовою
11:15 Vоїн - це я!
15:10, 23:15 Свiтла
енергiя
17:10 Особливий погляд
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:05 Лiнiйка
документальних
проєктiв

8

ПАНОРАМА

УВАГА всім гостям та мешканцям Вишгорода!
Вже цієї неділі, 27 жовтня, відбудеться чудове спортивне свято —
відкритий Чемпіонат Київської області і Кубок Вишгородського району
з кьокусінкай Карате серед дітей, підлітків, юніорів та дорослих. Наше
місто зустрічатиме бійців із різних областей України та команду з Грузії.
На вас чекають запеклі, видовищні поєдинки. Спекотна на емоції
атмосфера залишить неймовірні враження від побаченого, спонукаючи кожного до здорового способу життя. Особливо корисно буде
прийти батькам з дітьми. Наочна демонстрація швидкості, витривалості, сили духу та жага до перемоги — прекрасний приклад для всіх.
Організатори — Вишгородська федерація Карате та СК «Комета» під керівництвом Олександра Черткова запрошують усіх в ДЮСШ
за адресою: м. Вишгород, вул. Грушевського, 7-б, початок о 10:00.

Вишгород
Субота, 26 жовтня 2019 року

Завдання влади — допомогти
Молодь — наше майбутнє, i вона творить
його вже сьогоднi. Завдання влади — допомогти.
Представники учнівського самоврядування не
раз порушували питання організації свого дозвілля та співпраці з владою! За останній рік у місті побудовано багато спортивних майданчиків, зокрема воркаут-майданчик, баскетбольний, футбольні
тощо. І попереду у міської ради — багато планів
щодо розвитку спортивної інфраструктури.
У червні поточного року на черговій сесiї було
внесено змiни до Програми пiдтримки талановитої
та обдарованої молодi, згідно з якою всi її заходи
можуть фiнансуватися з бюджету. Разом із Молодіжною радою при Вишгородській райдержадмі-

ПЕРСПЕКТИВА

ністрації ми розробили
проект Положення про
виплати стипендій міського голови в рiзних
сферах та номінаціях,
який планується розглянути вже 31 жовтня.
Впевнена, що це лише
початок плідної співпраці з молодіжними організаціями і попереду
буде реалізовано багато спільних проектів та
ініціатив.
Тетяна БРАЖНІКОВА

У туманному полоні

22 жовтня святкувала свій ювілей заступник директора з
виховної роботи Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Алла Анатоліївна КІЧА.
Від щирого серця прийміть наші вітання!
Ваш ювілей — не тільки Ваше свято,
Радіють Ваші друзі й рідні теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом,
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Хай щастя доля огорта крилом.
З повагою,
колектив Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
25 жовтня святкує свій ювілей заступник директора з
навчально-виховної роботи Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
Тетяна Анатоліївна СОЛОНІКОВА.
В день Вашого ювілею — наші вітання!
Від щирого серця бажаємо
Щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіхів, тепла.
Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку,
Хай усміхається життя
Та кращим буде майбуття!
З повагою,
колектив Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
28 жовтня святкуватиме свій ювілей вчитель української мови
та літератури Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Тетяна Миколаївна САМСОН.
Від щирого серця прийміть наші вітання!
Зорить чудова Ваша дата,
Цей світлий день — Ваш ювілей.
У дім уже заходить свято
З вітанням друзів та гостей.
Хай незліченні будуть роки,
Багаті сонцем і теплом,
Веселим співом, легким кроком.
Хай доля повниться добром!
З повагою,
колектив Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ
На роботу (м. Київ) у торгово-розважальні, офісні центри,
у ресторани, нічні клуби, на будівельні майданчики та паркінг

ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ!
Гідна оплата праці. Графіки роботи: 1/2, 2/2, 15/15 (вахта),
денні та нічні зміни, рівень з/п — за результатами співбесіди.

ТЕЛ: (068) 790-69-69, (095) 711-83-27, ВЛАДИСЛАВ

Цього тижня погода піднесла жителям України сюрприз у вигляді густих туманів. Не оминуло це природне явище й Вишгорода.
Експерти пояснюють появу туману зіткненням
різнотемпературних повітряних потоків, які посилені концентрацією часток пилу та викидами вихлопних газів. Також вони зазначають: у деяких районах Києва рівень забруднення за даними ресурсу
AirVisual оцінювали в 175 одиниць, що перевищує
показники Пекіна на 15 позначок. При цьому норма
загального індексу забруднення становить від 0 до
50 одиниць.
Звісно, це негативно відображається на
здоров’ї людей. У зв’язку з цим хочу звернутися
до жителів Вишгорода та Вишгородського району
з проханням не палити сухе листя. Адже у процесі
тління воно виділяє вуглекислий газ, який блокує
надходження кисню до тканей організму, а також
бензопирен, що може провокувати захворювання
на рак.

e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної
державної адміністрації
надає інформаційну довідку середньодобового
забруднення атмосферного повітря з автоматизованих постів моніторингу навколишнього
атмосферного повітря
за 23.10.2019. У місті
Вишгороді: CO, NO2,
SO2 – перевищень не виявлено.
Тож, варто скористатися такою погодою для
корисних роздумів та планів на майбутнє, а також
подбати про здоров’я своє, своїх близьких та оточуючих.
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

З ювілеєм!
28 жовтня відзначає 90-річний ЮВІЛЕЙ почесний працівник
ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Іванович НЕМИРОВСЬКИЙ.
Все своє трудове життя Ігор Іванович присвятив енергетиці. Працював
на будівництві і експлуатації Кременчуцької ГЕС, на будівництві Київської
ГЕС, а з 1964 року до виходу на пенсію в 1998 р. працював на експлуатації
Київських ГЕС і ГАЕС на посадах старшого майстра, заступника начальника електроцеху, начальником електроцеху.
Ми від щирого серця бажаємо Вам, шановний Ігоре Івановичу, міцного
здоров’я, щастя, добра, достатку, багато радісних і сонячних днів.
З повагою,
рада ветеранів, профком, адміністрація філії
«Каскад Київських ГЕС і ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго»

SOS

Разом подаруємо
Кирюші майбутнє!
19.08.2019 р. у страшному ДТП загинули молода людина та 6-річна дівчинка. Семирічний
хлопчик, який, дякувати Богу, вижив, — починає своє життя спочатку. Переживши три надскладні операції, він почав самостійно дихати,
їсти, рухати пальчиками. Його серденько почало самостійно битися.
Дитина хоче жити! Але для повноцінного
життя дуже потрібна наша допомога, адже реабілітація забере багато часу і фінансів — сума
для родини непідйомна!
ДАВАЙТЕ РАЗОМ ПОДАРУЄМО ДИТИНІ
МАЙБУТНЄ! Зі світу по нитці — для Кирюші
ЖИТТЯ!
Номер рахунку у ПриватБанку: 5168 7422
2403 8152 (Вікторія Рихлик, мати хлопчика).

ЗНІМУ/КУПЛЮ ЖИТЛО У ГОСПОДАРЯ. Тел: (073) 505-80-80

Âèøãîðîä

СПОСТЕРІГАЄМО

РОБОТА У ВИШГОРОДІ. На неповний робочий день потрібні
РОЗКЛЕЮВАЛЬНИКИ ОГОЛОШЕНЬ! Заробітна плата договірна. Тел: (063) 744-84-70

Директор, відповідальний за друк Телефон для довідок та замовлення реклами: (063) 26-23-255
Не всі думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. Листування з читачами лише на стоТОВ «Газета «Вишгород»
рінках газети. Матеріали без зазначення автора, адреси і контактних даних не розглядаються. За
— Вікторія Шмигора
точність та правдивість фактів відповідальність несе автор.

Свідоцтво про реєстрацію КІ № 1746
від 23.01.2019 року Адреса: 04073,
м. Київ, вул. Сирецька, буд. 38.
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад 10 000 примірників

